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1. Úvod 
 
Úkolem a cílem zimní údržby je zmírňování závad vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich 
důsledky ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích včetně jejich součástí, pěších 
komunikací a veřejných prostranství.  
 
Součástí zimní údržby je i odstraňování hromad sněhu a sněhových bariér v místech, kde je potřeba 
zajistit dostatek místa před další údržbou, vyvážení sněhu z křižovatek a dalších míst tak, aby byla 
zajištěna bezpečná sjízdnost a schůdnost místních komunikací. 
 
Provádění zimní údržby komunikací a souvisejících činností zajišťuje město na základě uzavřené 
smlouvy o dílo prostřednictvím dodavatelské firmy a dále prostřednictvím Drobných služeb města 
Rokytnice nad Jizerou. 
 
Plán zimní údržby komunikací města Rokytnice nad Jizerou stanovuje způsob a rozsah zajištění zimní 
údržby místních komunikací v zimním období od 1.11. příslušného roku do 31.3. následujícího roku 
na území města  a je zároveň jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka 
MK za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti. 
 
V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví tento Plán zimní údržby práva a povinnosti 
vlastníka a správce místních komunikací, jakož i některá práva a povinnosti uživatelů místních 
komunikací ve městě Rokytnice nad Jizerou. Jelikož závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních 
komunikacích nelze odstranit, ale pouze zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit 
okamžitě na celém území města, stanoví  tento Plán zimní údržby potřebné priority údržby, a to jak 
časové, tak místní, které vyplývají z nestejné důležitosti jednotlivých místních komunikací, s ohledem 
na  technické vybavení a limit finančních prostředků, které může vlastník těchto komunikací  na zimní 
údržbu z rozpočtu města poskytnout. 
 
 

2. Základní pojmy 
 
Obecně závazné předpisy 

a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zákon) 
b) Vyhláška č. 104/1997 Sb. , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (vyhl.) 
c) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
d) Platné nařízení města „O rozsahu, způsobu a lhůtách na odstraňování (zmírňování) závad ve 

schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích“ 
e) Platné nařízení města  „O stanovení úseků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 

nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí “ 
 
 

Zimní údržba místních komunikací 
Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady ve sjízdnosti a schůdnosti na 
komunikacích, které vznikají zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky (§41. odst. 1 vyhlášky) 
 
Sjízdnost místních komunikací 
Je takový stav, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu 
a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26, 
odst. 1 zákona). 
 
Závada ve sjízdnosti 
Taková změna ve sjízdnosti MK, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném 
stavebnímu  a dopravně  technickému stavu MK, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.(§ 26, 
odst. 6 zákona) 
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Schůdnost MK a průjezdních úseků silnic 
Je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu a 
dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7 
zákona). 
 
Závada ve schůdnosti 
Taková změna schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu 
a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním vlivům a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7 
zákona). 
 
Vlastník místních komunikací 
Vlastník místních komunikací je obec na jejímž území se místní komunikace nacházejí (§ 9 odst. 1 
zákona). 
 
Správce místních komunikací 
Město Rokytnice nad Jizerou . 
 
Ekonomické možnosti vlastníka 
Jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu 
poskytnout. 
 
Neudržované úseky místních komunikací 
Úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam (§ 27, odst. 6 zákona) a pro 
technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby. Tyto úseky jsou stanoveny v nařízení města  
„O stanovení úseků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí “. 
 
Zimní období 
Období od 1. listopadu stávajícího roku do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní 
údržba zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo uvedené období, 
zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. 
  
Kalamita 
Povětrnostní situace jako intenzivní dlouhodobé sněžení, vánice, vytvoření náledí nebo námrazy, 
mrznoucí déšť, které způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost místních komunikací. V době vyhlášené 
kalamitní situace se zimní údržba provádí bez ohledu na stanovené pořadí údržby komunikací 
přednostně na dopravně významných komunikacích. 
Kalamitní situaci vyhlašuje starosta města po dohodě s dispečinkem zimní údržby. O vyhlášení 
kalamitní situace informuje město Rokytnice nad Jizerou občany města, záchrannou službu, Horskou 
službu, PČR, MP, HZS apod.. 
 
 

3. Organizační zabezpečení zimní údržby komunikací (dále jen 
ZÚK) 

 
a) Definice účastníků ZÚK 
 

Vlastník a správce komunikace 
Město Rokytnice nad Jizerou  
Horní Rokytnice 197 
512 44 Rokytnice nad Jizerou 
IČ : 276057 
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Dodavatel ZÚK  
  

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10  
IČO: 493 560 89 
 

b) seznam odpovědných pracovníků pro ZÚK 
 

Za vlastníka a správce místních komunikací 
 

Odpovědný pracovník    funkce    telefon  
 
Ing. Bronislav Patočka    investiční technik  481 549 324,  739 246 866 
Ing. Petr Matyáš                                   starosta    481 549 316,  724 180 466 
 
Za dodavatele ZÚK – dispečink ZÚK 
 
Odpovědný pracovník    funkce    telefon  
 
Pavel Slavík       vedoucí provozu   725 415 767 
David Srp       dispečer     602 603 735 
(v pracovních dnech v době od 7 – 15 hodin je možné využít pevnou linku 481 529 282) 
 
Za Drobné služby města 
 
Odpovědný pracovník   funkce     telefon  
 
Daniel Skrbek     vedoucí drobných služeb 605 348 466 

 
 
 

4. Základní povinnosti 
 

a) Základní povinnosti vlastníka a správce místních komunikací   
 

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby 
- uzavřít smlouvu s dodavatelem prací potřebných pro zimní údržbu 
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby 
- spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány města, PČR, Městskou policií 

a jinými zainteresovanými orgány 
- kontrolovat skutečně provedené práce při zimní údržbě 
- kontrolovat činnost dispečinku zimní údržby 

 
b) Základní povinnosti subjektů provádějících ZÚK 
 

1. dodavatelsky na základě smlouvy o dílo 
 

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou 
- řádně převzít a předat místní komunikace k provádění ZÚK 
- provádět zimní údržbu místních komunikací města Rokytnice nad Jizerou 

včetně jejich součástí v souladu s Plánem zimní údržby a s přihlédnutím 
k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací 
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- pro splnění stanovených lhůt pro zmírňování závad ve sjízdnosti a ve 
schůdnosti MK a časových limitů pro zahájení prací při ZÚ MK zajistit 
pohotovost strojního vybavení a obsluhy  

-  zajistit provoz dispečinku zimní údržby 
- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací a vést o 

této činnosti předepsanou dokumentaci  
- kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou 
- uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené na majetku a zdraví 

třetích osob 
 

2. vlastní mechanizmy - drobné služby města Rokytnice nad Jizerou 
 

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou 
- provádět zimní údržby místních komunikací města Rokytnice nad Jizerou 

včetně jejich součástí a příslušenství v souladu s Plánem zimní údržby  
 

c) Základní povinnosti Dispečinku zimní údržby 
 

- Organizovat provádění ZÚK podle schváleného Plánu zimní údržby komunikací 
s ohledem na aktuální stav sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a aktuální 
vývoj počasí  

- Podle aktuálního stavu sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací organizovat a 
koordinovat nasazení veškeré techniky určené pro provádění ZÚK (zajišťované 
dodavatelsky i města) 

- Provádět kontrolu aktuálního stavu sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 
- sledovat aktuální vývoj počasí a informace poskytované hydrometeorologickým 

ústavem o aktuální předpovědi, stavu a vývoji počasí 
- vést deník zimní údržby komunikací 
- zajišťovat stálou službu zodpovědnou za výkon zimní údržby 
- v době od 6 – 22 hodin  zajišťovat telefonicky dostupnou službu dispečinku zimní 

údržby  
- zajišťovat kontrolu nad pohybem techniky určené k zimní údržbě prostřednictvím 

online GPS sledování  
- úzce spolupracovat s orgány Města Rokytnice nad Jizerou, Městské policie,  

Policie ČR a dalšími subjekty  
- zúčastňovat se vyšetřování nehod, u nichž je podezření, že vznikly v důsledku 

závad ve sjízdnosti a schůdnosti 
 

d) Základní povinnosti provozních pracovníků 
 

- plnit odpovědně úkoly při zimní údržbě dle pokynů dispečinku  
- vést předepsanou evidenci o své činnosti  
- při provádění zimní údržby komunikací se řídit plánem zimní údržby komunikací a 

dodržovat předepsané technologické postupy 
- při provádění prací dbát na zásady ochrany životního prostředí 

 
 
 

e) Základní povinnosti uživatelů MK 
 

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu a povaze komunikace 



S t r á n k a  7 | 21 
 

- přizpůsobit styl obutí stavu a povaze komunikace 
- při chůzi po místních komunikacích a chodnících dbát zvýšené opatrnosti a 

věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace  
- při chůzi po chodnících používat té části chodníků, která je ošetřena posypovým 

materiálem 
- při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce z chodníků, na 

kterých se provádí podle tohoto plánu zimní údržba 
- bez prodlení a umožnit strojům a pracovníkům zimní údržby výkony pro zmírnění 

závad ve schůdnosti a sjízdnosti  
 

 
5. Organizace  ZÚK 

 
a) Způsob zajištění ZÚK, pohotovost 

 
Provádění zimní údržby a souvisejících činností zajišťuje město prostřednictvím 
dodavatelské firmy na základě uzavřené smlouvy o dílo a dále prostřednictvím 
Drobných služeb města Rokytnice nad Jizerou. 
 
ZÚK je zajišťována dle tohoto Plánu zimní údržby v zimním období, tzn. od 
1.listopadu příslušného roku do 31. března následujícího roku. 
 
Provádění zimní údržby organizuje a koordinuje s ohledem na aktuální vývoj počasí a 
informace poskytované hydrometeorologickým ústavem o aktuální předpovědi, stavu a 
vývoji počasí Dispečink zimní údržby.  
 
V pracovní dny v době od 6.00 – 14.30 je zimní údržba zajišťována strojním 
vybavením dodavatele určeným pro provádění ZÚK a strojním vybavením města 
určeným pro provádění ZÚK.  
 
V pracovní dny od 14.30 – 6,00 a v mimopracovní dny zabezpečuje dodavatel pro 
splnění stanovených lhůt pro zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti MK a 
časových limitů pro zahájení prací při ZÚK pohotovost strojního vybavení a obsluhy.  
 
V období od 1. listopadu do 30. listopadu a v období od 1.března do 31. března 
příslušného roku bude dodavatel  zajišťovat pohotovost v rozsahu stanoveném 
objednatelem s ohledem na aktuální klimatické podmínky a vývoj počasí. 
 
V období od 1. prosince do 28.února následujícího roku bude ze strany dodavatele a 
Drobných služeb města zajištěna pohotovost  těchto mechanizmů : 
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b) Zahájení a ukončení ZÚK 
 

Před zahájením ZÚK, nejpozději do 15. října příslušného oku, předá město 
dodavatelské firmě zajišťující ZÚK místní komunikace k provádění ZÚK. V rámci 
předání bude provedena prohlídka místních komunikací a budou dohodnuta místa pro 
umístění orientačních sněhových tyčí specifikovaných v bodě 4 i). O předání a 
převzetí komunikací bude sepsán předávací protokol. 
 
Po ukončení zimní údržby nejpozději do 15. dubna předá dodavatelská firma 
zajišťující ZÚK komunikace zpět městu. O předání a převzetí bude sepsán předávací 
protokol. Při předání bude provedena kontrola škod způsobených v důsledku 
provádění zimní údržby, které nebylo možno zjistit během zimního období. Veškeré 
škody způsobené v důsledku provádění zimní údržby, které nebudou ke dni předání 
dodavatelskou firmou provádějící ZÚK odstraněny, budou zapsány do předávacího 
protokolu včetně způsobu jejich odstranění a termínu odstranění. 

 
K termínu předání musí být v souladu s bodem 4 i) proveden úklid pozemků 
znečištěných při provádění zimní údržby a uvedeny do původního stavu pozemky 
poškozené při provádění zimní údržby.   

 
 
c) Časové limity pro zahájení prací při ZÚK 

 
ZÚK spočívající v odklízení sněhu a v odstraňováním náledí nebo ujetých sněhových 
vrstev pomocí chemických rozmrazovacích prostředků a zdrsňování náledí nebo 
ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály musí být zahájena nejdéle 
do 30 minut po zjištění, že se na MK zhoršila sjízdnost nebo schůdnost. Za zhoršení 
sjízdnosti nebo schůdnosti je považováno: 

- vrstva napadaného sněhu na komunikaci je vyšší než 5 cm 
- na komunikaci se vytváří závěje nebo sněhové jazyky 
- na komunikaci se vytváří náledí 
- ostatní vlivy – sníh ze střech, živých plotů, sněhová lavina z přilehlých 

pozemků 
 
 

d) Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti  
 

Dodavatel 

Sypač pro posyp chemickými rozmrazovacími látkami s čelní stavitelnou variabilní 
sněhovou radlicí s pohonem 4 x 4  s výkonem min. 70  kW. Max. hmotnost do 16t 
Sypač pro zdrsňovací posyp s čelní stavitelnou variabilní sněhovou radlicí s pohonem 
4 x 4 výkon min. 70 kW. Max. hmotnost do 16 t 
Nosič s čelní sněhovou radlicí a zadní závěsnou radlicí s pohonem 4 x 4 s výkonem 
min. 70  kW  
Nakladač kolový čelní s pohonem 4 x 4 – objem lžíce min. 0,75 m3 

Drobné služby města 

Nosič s čelní sněhovou radlicí a zadní závěsnou radlicí s pohonem 4 x 4 – Zetor 7245 
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Pro účely zimní údržby jsou místní komunikace rozděleny podle důležitosti a 
požadavků na zajištění sjízdnosti do tří skupin I., II. a III.. 
 
Zmírnění závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti MK musí být provedeno dle pořadí 

důležitosti v těchto lhůtách: 
 
 

Pořadí důležitosti Předepsaná lhůta 

I. pořadí důležitosti  do 4 hodin po ukončení nepříznivých 
vlivů počasí 

II. pořadí důležitosti  do 12 hodin po ukončení nepříznivých 
vlivů počasí 

III. pořadí důležitosti  neprodleně po ošetření komunikací 
zařazených do I. a II. pořadí, 
nejpozději do 48 hodin po ukončení 
nepříznivých vlivů počasí 

 
V době vyhlášené kalamitní situace se zimní údržba provádí bez ohledu na stanové 
pořadí, přednostně na dopravně významných komunikacích. 

 
e) Dispečink ZÚK – základní požadavky 
 

V zimním období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku zajišťuje město 
prostřednictvím dodavatelské firmy na základě uzavřené smlouvy o dílo provoz 
dispečinku zimní údržby místních komunikací.  

 
Dispečink ZÚK zajišťuje tyto činnosti: 
 
a) Organizuje provádění ZÚK podle schváleného Plánu zimní údržby komunikací 

s ohledem na aktuální stav sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a aktuální 
vývoj počasí  

b) Podle aktuálního stavu sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací organizuje a 
koordinuje nasazení veškeré techniky určené pro provádění ZÚK (zajišťované 
dodavatelsky i městem) 

c) provádí kontrolu aktuálního stavu sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 
d) sleduje aktuální vývoj počasí a informace poskytované hydrometeorologickým 

ústavem o aktuální předpovědi, stavu a vývoji počasí 
e) vede deník zimní údržby komunikací 
f) zajišťuje stálou službu zodpovědnou za výkon zimní údržby 
g) v době od 6 – 22 hodin zajišťuje telefonicky dostupnou službu dispečinku zimní 

údržby  
h) zajišťuje kontrolu nad pohybem techniky určené k zimní údržbě prostřednictvím 

online GPS sledování  
i) úzce spolupracuje s orgány Města Rokytnice nad Jizerou, Městské policie, Policie 

ČR a dalšími subjekty  
j) zúčastňuje se vyšetřování nehod, u nichž je podezření, že vznikly v důsledku 

závad ve sjízdnosti a schůdnosti 
 

f) Vedení předepsané dokumentace 
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Dispečink ZÚK zajišťuje vedení deníku ZÚK, ve kterém chronologicky zaznamenává 
v denních záznamech všechna zjištění a činnosti tak, aby do deníku nemohlo být nic 
dodatečně vpisováno, ani z něj dodatečně vypuštěno. Do deníku se zaznamenávají 
veškerá hlášení, oznámení, sdělení, výjezdy na kontrolu nebo zásah, návraty, množství 
použitého posypového materiálu, stížnosti a požadavky občanů, zpráva o sjízdnosti, 
počasí, náhlé změny teplot, srážky, vítr, hlášené dopravní nehody, u nichž je 
předpoklad, že byly zaviněny závadou ve sjízdnosti, dále záznamy o kontrole 
kontrolních orgánů apod.. Správnost denních záznamů potvrdí svým podpisem 
zodpovědný zaměstnanec dodavatele. 
 
Deník zimní údržby bude předkládán objednateli ke kontrole a odsouhlasení 
spolu s fakturou za příslušné období.  

 
 

g) Kontrola aktuálního stavu sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 
 

Kontrolu aktuálního stavu sjízdnosti komunikací provádí dispečer ZÚK.  
Dispečer sleduje vývoj počasí po celých 24 hodin a jeho vývoj zapisuje průběžně do 
deníku ZÚK.  
 
Dispečer provádí kontrolu komunikací : 

- při stálém počasí bez sněžení minimálně jednou denně na třech místech 
v určených oblastech 

- při sněžení, hlášení namrzajícího deště nebo výrazných změnách teploty 
provádí kontrolu minimálně třikrát denně na třech místech v určených 
oblastech 

 
Kontrola se provádí na místech, kde je sjízdnost komunikací nejvíce ohrožena tzn. 
úseky  s pravidelným výskytem sněhových jazyků a závějí, úseky ohrožené vznikem 
náledí, komunikace s vysokým dopravním zatížením, komunikace s velkým 
stoupáním, komunikace kde hrozí spad sněhu ze střech přiléhajících objektů. 
 
Oblasti kontroly : 

1. Dolní Rokytnice, Vilémov 
2. střed města, dolní náměstí, sídliště 
3. Horní Rokytnice, Rokytno, Františkov 

 
O zjištěných nedostatcích vede dispečer záznam v deníku ZÚK a činí kroky k jejich 
urychlenému odstranění. 
 
Všichni pracovníci zařazení do ZÚK sledují stav komunikací a tento hlásí dispečerovi.  
 
Dispečer podává starostovi města návrh na vyhlášení kalamitního stavu 

 
 
 
 

h) Spolupráce 
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Dispečer úzce spolupracuje s orgány Města Rokytnice nad Jizerou, Městské policie,  
Policie ČR a dalšími subjekty. 
Dalšími subjekty jsou zejména společnost Severočeské komunální služby, s.r.o. . Dispečink 
zimní údržby je povinen koordinovat přednostní zajištění sjízdnosti těch úseků místních 
komunikací, na kterých bude zajišťován společností svoz komunálního odpadu. Svozy jsou 
organizovány následovně: 
  
Svoz komunálního odpadu : 
Pondělí - v lokalitách Zimní strana, hasičárna – sídliště - Berlín, Horní kout, Horní ves, 
Sporthotel Bohemia – Zlatá podkova – Roxana, ČOV – Domov důchodců. 
Úterý - v lokalitách Vilémov, Letní strana horní i dolní, celá Horní Rokytnice od sportovní 
haly, Družba. 
Čtvrtek – Františkov 
 
Kontakty:   
Komunální odpad –  pan Fröhlich,  mobil 606 709 933 
      pan Dlouhý,  mobil 602 458 033 (Františkov) 
 

 
 

i) Ostatní činnosti související s prováděním ZÚK 
 

Orientační sněhové tyče 
 
Dodavatel ZÚK provede před začátkem zimního období nejpozději do 31. října 
příslušného roku označení komunikací pomocí orientačních sněhových tyčí. Pro 
zajištění lepší orientace při pluhování je nutné označit zejména: 

 
1. části místních komunikací, u kterých při nadprůměrných sněhových 

srážkách nebo vzniku závějí a sněhových jazyků není jasně zřetelný okraj 
komunikace – v tomto případě se tyče osazují 50 cm vně od čištěné plochy 
ve vzdálenostech cca po 50m. Tato vzdálenost se přiměřeně zkracuje 
v obloucích.  

2. místa podél komunikací, kde by mohlo při provádění zimní údržby dojít k 
poškození technické infrastruktury (vodovodní hydranty, kanalizační šachty 
vystupující nad terén, rozvaděče ČEZ, veřejného osvětlení, spojů, kabelové 
televize,…) městského mobiliáře a dalšího majetku ve vlastnictví města 
nebo ostatních fyzických či právnických osob (opěrné zdi, hrany schodišť, 
zábradlí,…) - v tomto případě se tyče osazují přímo k označovanému 
zařízení, překážce, hraně zídky, hraně schodiště apod..   

 
Provedení orientační sněhové tyče: 
Dřevěná tyč o průměru cca.5 cm opatřená odrazkami nebo černožlutě natřená s 
délkou 1 - 3 m v závislosti na výšce sněhové pokrývky v dané oblasti.  
 
Po skončení zimní údržby je povinen nejpozději do 15.4. příslušného roku  provést 
demontáž orientačních sněhových tyčí.  

 
 

Úklid pozemků znečištěných při provádění zimní údržby a uvedení pozemků 
poškozených při provádění zimní údržby do původního stavu 
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Dodavatel je povinen po skončení zimní údržby nejpozději do 15.dubna 
příslušného roku  provést úklid pozemků znečištěných v důsledku provádění zimní 
údržby a uvést pozemky poškozené v důsledku provádění zimní údržby do 
původního stavu. 

 
j) Odpovědnost za škody 

 
Dodavatel má povinnost mít po celou dobu trvání smluvního vztahu uzavřenu 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené při výkonu činnosti třetím osobám dodavatelem vč. odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho subdodavateli s pojistným plněním ve výši minimálně 10 000 000,- 
Kč. 
 
Jakékoliv škodní události vzniklé na majetku města nebo třetích osob v souvislosti 
s prováděním předmětu díla je dodavatel povinen neprodleně oznámit městu.  
 

6. Strojní vybavení pro ZÚK 
 

Zimní údržba je zajišťována mechanizmy dodavatele a vlastními mechanizmy města v tomto 
rozsahu:  
Mechanizmy zajišťované dodavatelsky: 
 

Druh mechanizmu Požadavky Konkrétní typ 
Mechanismy pro 
posyp a pluhování  

Sypač pro zdrsňovací posyp s čelní 
stavitelnou variabilní sněhovou radlicí 
s pohonem 4 x 4 výkon min. 70 kW. Max. 
hmotnost do 16 t 

MB Unimog 500       
SPZ 4AA 1634 

 Sypač pro posyp chemickými 
rozmrazovacími látkami s čelní stavitelnou 
variabilní sněhovou radlicí s pohonem 4 x 4  
s výkonem min. 70  kW. Max. hmotnost do 
16t 

MB Unimog 500 
SPZ 4AA 4376 

Mechanismy pro 
pluhování 

Nosič s čelní sněhovou radlicí a zadní 
závěsnou radlicí s pohonem 4 x 4  
s výkonem min. 46 kW 

ZTS Zetor 8245        
SPZ A00 2878 

 Nosič s čelní sněhovou radlicí a zadní 
závěsnou radlicí s pohonem 4 x 4  
s výkonem min. 46 kW  

Zetor 10540              
SPZ H02 1788 

 Nosič s čelní sněhovou radlicí a zadní 
závěsnou radlicí s pohonem 4 x 4  
s výkonem min. 70 kW 

Deutz Fahr                 
SPZ L00 7334 

Sněhové frézy Sněhová fréza jako příslušenství 
k mechanismům pro pluhování – musí 
umožňovat nakládání sněhu na nákladní 
vozidlo, případně sněhová vréza jako 
samostatný mechanismus s výkonem min. 
70kW 

Beilhack 
SPZ 4AA 4376 

Nakladače Nakladač kolový čelní s pohonem 4 x 4 – objem 
lžíce min. 1 m3 

Komatsu WB97S-5   
SPZ A01 1784 
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 Nakladač kolový čelní s pohonem 4 x 4 – objem 
lžíce min. 0,75 m3 

Kramer 380               
SPZ A00 8477 

Nákladní vozy pro 
odvoz sněhu 

Nákladní sklápěč užitečná hmotnost  min. 4 500 
kg 

MB Atego                  
SPZ 4AA 4388 

 Nákladní sklápěč užitečná hmotnost  min. 8 000 
kg 

MB Actros 
SPZ 5AC 7813 

 
 
 
 
Mechanismy města 
 

Druh mechanizmu Požadavky Konkrétní typ 
Mechanismy pro 
posyp a pluhování 

Sypač pro posyp chemickými 
rozmrazovacími látkami s čelní variabilní 
sněhovou radlicí  

Multicar - FUMO 

Mechanismy pro 
pluhování 

Nosič s čelní sněhovou radlicí a zadní 
závěsnou radlicí s pohonem 4 x 4  
s výkonem 46 kW -   

Zetor 72 45 

 Traktor s výkonem 32,6 KW, s čelní 
variabilní sněhovou radlicí, sněhovou frézou 
KMV SC 150, sypač (rozmetadlo) Bogballe 
S2 

John Deere 3720 

Nakladače Nakladač kolový čelní s pohonem 4 x 4 – 
objem lžíce 1 m3 

JCB 2 CX 

Nákladní vozy pro 
odvoz sněhu 

Nákladní sklápěč  VW Crafter 

 Nákladní – nosič kontejnerů  Mercedes – Benz  
Atego 1526 AF  

  
Sněhové radlice u mechanizmů pro pluhování musí být opatřeny pogumovanými ocelovými 
břity!!! 
 
Dodavatel je povinen mít zajištěnu náhradní techniku pro případ poruch na technice určené pro 
provádění zimní údržby.  
 

   
7. Technologie ZÚK 
 

a) Mechanické odklízení sněhu 
 
S odklízením sněhu  se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosahuje 5 cm, 
případně dochází ke vzniku závějí. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu 
pravidelně opakuje. Ponechaná souvislá  vrstva uježděného sněhu může dosahovat 
max. výšky 10 cm. Na dopravně důležitých MK se odstraňování sněhu provádí v celé 
jejich délce a šířce. S posypem komunikací se začne až po odstranění sněhu.  
 
 
- Odklízení sněhu se provádí především mechanicky.  
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- Provádět posyp či postřik chemickými rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvě 
napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího pluhování je neúčinné, a proto 
nepřípustné. 

- Sníh je za obvyklé zimní situace třeba odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí 
provozem a přimrznutí k povrchu vozovky. 

- Sněhovou břečku je třeba z vozovky odstranit. 
- Boční sněhové valy je třeba rozšiřovat, aby byl zachován průjezdní prostor a nebyl 

případně omezen výhled. Při tání musí být zabezpečen odtok vody. 
- Při mimořádném spadu sněhu se v průjezdních úsecích a na místních 

komunikacích sníh shrnuje pouze k okrajům komunikací a dle možností odváží. 
- Odklízení sněhu jízdou v protisměru je přípustné pouze ve výjimečných případech 

a za stanovených bezpečnostních opatření, 
- Na odpočívadlech a parkovištích může být sníh nejprve shrnut do valů, které se 

následně odstraní. 
- U podjezdů je nutno dbát na zachování volné výšky. 
- Na mostech se sníh odstraňuje z celé šířky a délky mostu. Přitom má být sníh 

přesunován pokud možno v podélném směru nebo odvezen, pokud by při odhozu 
do stran padal na dole ležící dopravní cesty nebo jiné objekty. 

- K odklízení sněhu se běžně používají sněhové radlice. Vznikají-li při sněžení 
závěje nebo dosáhne-li výška sněhu cca 30 - 50 cm, nasazují se šípové pluhy. 
Vrstvy sněhu vyšší než 70 cm se odstraňují sněhovými frézami. Sněhové metače 
se používají k rozšíření průjezdního prostoru vozovky. 

- Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje. Na dopravně důležitých 
komunikacích nemá po skončeném pluhování zbytková vrstva sněhu přesáhnout 3 
cm. 

 
 

b) Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev pomocí chemických 
rozmrazovacích  prostředků 
 

Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev pomocí chemických 
rozmrazovacích prostředků se provádí v době, kdy je na místních komunikacích 
zhoršená sjízdnost nebo schůdnost. 
 
Úseky komunikací, na kterých se provádí odstraňování náledí nebo ujetých sněhových 
vrstev pomocí chemických rozmrazovacích prostředků jsou specifikovány v PZÚ MK.  

 
- Chemické rozmrazovací materiály se zásadně aplikují až na zbytkovou vrstvu 

sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Těmito 
materiály lze účinně a rychle odstraňovat vrstvy uježděného sněhu do tloušťky 1 - 
2 cm nebo náledí do tloušťky 2 mm. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný posyp a 
součinnost mechanických prostředků. Při teplotách kolem -5 stupňů C se použije 
chlorid sodný, při teplotách kolem -15 stupňů C se použije chlorid vápenatý - v 
mezilehlém intervalu teplot může být použita směs obou chloridů. Níže uvedené 
dávkování platí pro chlorid sodný i chlorid vápenatý a uvedené maximální dávky 
nesmí být překročeny. 

- Minimální, technologicky dostačující dávka pro tento typ posypu je 20 g.m -2. Při 
likvidaci vyšších vrstev náledí je zpravidla nutno použít dávek vyšších, celková 
spotřeba posypových solí však při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g.m-
2. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou 
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sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g.m -2. Dávky vyšší než 20 
g.m-2 se nesmí používat na úsecích silnic vystavených silným větrům, pokud není 
na sypači použito zkrápěcí zařízení. 

- Na tenké vrstvy náledí se nechá posyp působit cca 2 hodiny. Na silnější vrstvy 
náledí se nechá posyp působit 2 - 5 hodin. Pokud se za tuto dobu vrstva od 
povrchu zcela neuvolní, zpluhuje se uvolněná povrchová vrstva radlicí 
s pogumovaným ocelovým břitem a celý postup se opakuje. Celková spotřeba 
posypové soli přitom nesmí přesáhnout výše uvedené povolené dávky. 

- Vzniklou sněhovou břečku nebo ledovou tříšť je nutno z vozovky neprodleně 
mechanicky odstranit. 

- Jen v mimořádných případech (při mrznoucím dešti nebo mrznoucím mrholení) lze 
výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. Dávka se 
přitom volí tak, aby celkové množství chemické složky nepřesáhlo výše uvedenou 
maximální dávku - např. maximálně 240 g.m -2 směsi s poměrem 1 : 5. 

 
c) Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími 

materiály 
 

Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály se 
provádí v době, kdy je na místních komunikacích zhoršená sjízdnost nebo schůdnost. 
 
Úseky komunikací, na kterých se provádí zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových 
vrstev posypem zdrsňovacími materiály jsou specifikovány v PZÚ MK.  
 
V případě zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti úseků místních komunikací vlivem 
náledí se provádí posyp těchto komunikací zdrsňovacími materiály.  

 
a) Posyp zdrsňovacími materiály se používá na komunikacích, které nejsou 

udržovány pomocí chemických rozmrazovacích materiálů. Může být prováděn 
pouze občasný posyp na dopravně důležitých místech nebo na místech, kde to 
vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré 
směrové oblouky, zastávky osobní linkové dopravy). 

b)  Pro posyp náledí je vhodný jemnozrnný materiál (zrna menší než 2 mm). Pro 
posyp nezledovatělých ujetých sněhových vrstev by měl být použit materiál s 
větším obsahem hrubých frakcí (zrn větších než 4 mm). V zastavěných oblastech 
se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm. 

c) Přímé úseky silnic se sypou dávkou cca 70 až 100 g.m -2, místa, kde to vyžaduje 
dopravně technický stav komunikace, se sypou dávkou cca 300 g.m -2. Na 
frekventovaných zledovatělých vozovkách je vzhledem k odmetení materiálu 
provozem účelné dávky zvýšit o 50 až 100 %. Dávky vyšší než 500 g.m -2 jsou 
však neúčelné. 

d) Posyp zdrsňovacími materiály se provádí v celé šířce komunikace, případně v celé 
šířce dopravního pruhu, tj. minimálně 3,5 m v jednom směru. 

 
 
d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp 

 
Sníh se odstraňuje a posyp se provádí ručně zejména na přechodech pro chodce a na místech, 
kde není možno použít mechanizační prostředky (úzké chodníky, sběrná místa,  apod.). 
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e) Materiály pro zimní údržbu 
 

K posypu musí být používány posypové materiály, které splňují požadavky stanovené 
v příloze č. 7  vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích.  Druh posypového materiálu musí být před jeho použitím 
odsouhlasen zástupcem města. 

 
 

8. Rozsah ZÚK a pořadí důležitosti místních komunikací při 
zmírňování závad ve sjízdnosti 

 
 

a) Úseky komunikaci, na kterých se zajišťuje ZÚK a stanovení  pořadí důležitosti 
 

I. POŘADÍ 
 
Úseky zařazené do prvního pořadí jsou vyznačeny v grafické části Plánu zimní údržby. 
 
Zimní údržbu na místních komunikacích zařazených do prvního pořadí provádí dodavatelská 
firma zajišťující ZÚK. 
 

- Komunikace kostel Sv. Michala – odbočka na Letní stranu U hřbitova - horní parkoviště 
Studenov  780m 

- Komunikace Horní letní ( hřbitov – odbočka Vilémov – odbočka nad Embou – Domov 
důchodců – křižovatka „U Kroupů“)    2778 m 

- Propojka „ Domov důchodců“ – „EMBA“   285 m 
- Spojka mezi horní letní a dolní letní   83 m 
- Komunikace Dolní letní ( křižovatka u Hnyků - spojka mezi horní letní a dolní letní – čp. 143 

Drobné služby) 1350 m 
- Komunikace Zimní strana ( Solido – Sněženka – křižovatka u Kužmů – křižovatka s II/294 

nad služebnou VČE)  2015 m 
- Úsek křižovatka u Kužmů – Koublovi  128m 
- Komunikace pošta – hasičská zbrojnice – odbočka Dušánky – sídliště – jídelna Rotextile    

850m  
- Komunikace od č.p. 395 DR (Jiroušová) ke koupališti – 154 m 
- Úsek odbočka čp. 667, 668 – odbočka u Nedvědů – odbočka Dušánky   715 m 
- průjezd sídlištěm (Eterna – Nedvědovi)   203m  
- úsek  odbočka u Nedvědů - bytovka Eprona čp. 551,552 – Berlín čp. 274 HR Kučerovi   680m  
- Komunikace Berlín ( Severka – přírodní divadlo – kuželna TJ Spartak )  657 m 
- Komunikace Berlín (Nechanický čp. 6 HR – MŠ Horní čp. 555)   188 m 
- Komunikace Zdravotní středisko – Globus – Eprona – čp. 409 HR p.Hermoch   1268 m  + 

propojení u č.p. 456 HR na hlavní komunikaci k centrálním parkovištím 10 m 
- Komunikace betonárka – centrální parkoviště - RTK – otočka Skibusu u Rokytky – Akuma    

1166m 
- Propojka u informačního střediska Krnap  66m 
- Komunikace Modrá hvězda – Barborka – restaurace „U Vocta“   853 m 
- Úsek odbočka u Barborky – Šístkovi – odbočka na „Vrcha“ – „Vrcha“ – SCHD – Františkov 

čp. 9    1933m 
- Komunikace Františkov „U Družby“ – hasičská nádrž – odbočka Háskov – odbočka SCHD – 

otočka autobusu   2375m 
- Komunikace křižovatka I/14 u Salačů – nádraží ČD   375 m 
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II. POŘADÍ 
 
Úseky zařazené do druhého pořadí jsou vyznačeny v grafické části Plánu zimní údržby. 
 
Zimní údržbu na místních komunikacích zařazených do druhého pořadí provádí dodavatelská 
firma zajišťující ZÚK. 
 

- Komunikace rozvodna VČE – hasičská zbrojnice Vilemov – silnice I/14 – most přes Jizeru    
962m 

- Průjezd sídlištěm Vilémov  378m 
- Komunikace Od koupaliště – Polesí Krnap – parkoviště u hřbitova   530 m 
- Komunikace polesí Krnap – obslužný objekt Lenoch     260m 
- Komunikace bývalé zahradnictví – most u Pavlů – uhelné sklady   860 m 
- Komunikace k DPS   107m 
- Úsek odbočka k „sauně“ – „sauna“ – Buluškovi – Jónovi  314 m 
- Komunikace Horní kout ( k Novákovým, Drábkovým, Hrudikovým)   318m 
- Komunikace cukrárna „U Pata a Mata“ – čp. 505 HR – Berlín  308m 
- propojka Berlín (Ditzovi)    100m 
- Komunikace Berlín (mateřská školka - Vaitovi)   107m 
- Komunikace Berlín ( přírodní divadlo – Šturmovi – Paulů )  164m 
- Komunikace Berlín (Berlín čp. 274 HR Kučerovi  - MŠ HR) 205 m 
- Úsek odbočka u Lorenců čp. 144HR – areál firmy Zemex   365m 
- Úsek odbočka u Jindřišků čp. 146 HR – Ubytovna Eprona čp. 572 HR    406 m 
- úsek odbočka u fotbalového hřiště – hotel Starý mlýn   125m 
- úsek odbočka k Huťskému vodopádu – úpravna vody – chata Tereza    770m 
- úsek Starý mlýn – čp.31 R Čermákovi  
- úsek Modrá hvězda – bytovky čp. 573 HR    50m 
- Komunikace restaurace „U Mojmíra“ – Holmanovi - Pohořalí    452m 
- Objezd horní samoobsluhy   89 m 
- Komunikace Radnice – Horní ves „u křížku“ – odbočka „Vrcha“   1254 m 
- Příjezd pro zásobování EDEKA   55m 
- Úsek Školský úřad – Zemánkovi   133m 
- Komunikace „Vrcha“ – Kravín Končiny ( po hranici kú.)  520m 
- Komunikace od Kravína Františkov – Háskov    370m 

 

III. POŘADÍ 
 
Úseky zařazené do třetího pořadí jsou vyznačeny v grafické části Plánu zimní údržby. 
 
Údržba místních komunikací zařazených do třetího pořadí se provádí až po ošetření MK 
zařazených v I. a II. pořadí, a to pluhováním. 

 
Úseky na kterých zajišťuje zimní údržbu dodavatelská firma zajišťující ZÚK. 
 

- Komunikace pila Linek   139m 
- Propojka Alpin – hasičská zbrojnice    103m 
- Komunikace od dílny „Autoklub“ č.p. 16 DR k č.p. 227 DR – slepá 60m 
- Komunikace Polesí Krnap – „U Řezáčů“ – čp. 221 HR Krupkovi  1093m 
- Úsek Eterna – bývalý výměník (sídliště)   52m 
- komunikace od II/294 k mostku za A klub  85m 
- Úsek od mostu po čp. 408 HR (Šír)  55m 
- Úsek otočka skibusu - mostek Hrušov – Vojtovi  336m 
- Úsek od čp. 290 Krchleby – čp.56 Ski Bowling  234m   
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- Úsek Vávrovi čp.111 R – Kobrovi čp. 96 R    82m 
- Úsek ČSAD – Šretrovi    233m 
- Úsek k čp. 605 HR   80m 
- Úsek Barborka – čp.72 HR Prokopcovi   113m    
- Úsek odbočka Horní ves – Votočkovi – Vodojem     267m 
- Úsek Kulturní dům – penzion Bobeš   70m 
- Úsek k penzionu Slunečnice (zemědělské stavby)     95m 
- Úsek Salačovi – Karasovi 80m 
- Úsek od čp. 159 HR (Tejček) po  čp. 249 HR (Vait)   95 m 
 
 
 
 

Úseky na kterých zajišťují zimní údržbu Drobné služby města: 
 

- Komunikace Koublovi – Malá Rokytnice   540m 
- Úsek od čp.16 DR (autoklub) po čp. 24 (Semecký)   67 m 
- Úsek Muchovi – Pavlatovi (u zahrádkařské kolonie)    81m 
- Objezd jídelny Rotextile, příjezdy ke garážím pod Dušánkami  
- Sídliště před čp. 646, 647, 648 HR (Seba) 
- Sídliště před čp. 648, 649 HR (24 b.j.) 
- Sídliště před čp. 667, 668 HR (Manhattan 60 b.j.) 
- Sídliště před čp. 541, 543 a 545 (Dušánky) 
- komunikace k obřadní síni (hřbitov)   82m 
- za Rafandou  
- Úsek Votoček čp. 342 HR – Jindřišek čp. 566 HR   140 m 
- Úsek horní pošta – čp.63    79m 
- Úsek horní pošta – čp. 475 (Mocka)   98m 

 
b) Úseky komunikaci, na kterých se provádí zdrsňování náledí nebo ujetých 

sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály a odstraňování náledí nebo 
ujetých sněhových vrstev pomocí chemických rozmrazovacích prostředků 

 
- úsek křižovatka „U Kroupů“ – Domov důchodců  527 m 
- Propojka „ Domov důchodců“ – „EMBA“   285 m 
- úsek od čp. 78 DR Lamprechtovi – Hojsákovi    497 m 
- Komunikace křižovatka I/14 u Salačů – nádraží ČD   375 m 
- Úsek křižovatka s II/294 nad služebnou VČE - křižovatka u Kužmů – Hanoutovi  537m 
- Komunikace dolní letní úsek od mostu u Pavlů – propojka Horní a Dolní letní  380m 
- Zimní strana úsek Solido – čp.422 DR Vránovi 
- Komunikace kostel sv. Michala – odbočka na Letní stranu U hřbitova – horní parkoviště 

Studenov  780m  
- Úsek pošta – hasičská zbrojnice – volejbalové kurty    259m 
- Úsek komunikace od č.p. 395 DR (Jiroušová) ke koupališti – 154 m 
- Úsek jídelna Rotextile – sídliště – Dušánky – odbočka u Horalky    365m 
- Berlin úsek Severka – přírodní divadlo – kuželna TJ Spartak    657 m  
- Berlín úsek mateřská školka – II/294  A klub   129 m   
- Komunikace betonárka – centrální parkoviště - RTK – otočka Skibusu u Rokytky  943m 
- silnice I/14  - hasičská zbrojnice Vilemov - rozvodna VČE  625 m  

 
V případě zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti dalších úseků místních komunikací vlivem náledí se 
provádí posyp těchto komunikací zdrsňovacími materiály.  
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c) MK neudržované 

 
Na základě platného nařízení města č. 4/2006 „O stanovení úseků, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí “ se na 
některých místních komunikacích neprovádí zimní údržba a to především z důvodu technické a 
ekonomické náročnosti.  

 
- Místní komunikace ppč. 3054/3 v k.ú. Dolní Rokytnice (ostatní komunikace), úsek od 

čp. 426 (Koublovi) k čp. 99 (Salačovi) 
- Místní komunikace ppč. 2934 v k.ú. Dolní Rokytnice (ostatní komunikace), úsek od 

rozvodny VČE přes rozcestí Krásná vyhlídka k čp. 17 (Chata Studenov) 
- Místní komunikace ppč. 2913 a 2907 v k.ú. Dolní Rokytnice (ostatní komunikace), úsek od 

rozcestí Krásná vyhlídka do části obce Hleďsebe 
- Místní komunikace ppč. 2967/1 v k.ú. Dolní Rokytnice (ostatní komunikace), úsek od 

Horního parkoviště na Studenově do části obce Hranice  
- Místní komunikace ppč. 2948/2, 3425 a 3071/2 v k.ú. Dolní Rokytnice (ostatní komunikace), 

úsek od čp. 454 (Polesí Krnap) k čp. 14 (Chata Zlatá vyhlídka na Studenově) 
- Místní komunikace ppč. 2788/2,8,9,10,11 a 3175/3 v k.ú. Horní Rokytnice (ostatní 

komunikace), úsek od čp. 439 (Globus) přes kapličku k čp. 221 v Horní Rokytnici 
(Krupkovi) 

- Místní komunikace ppč. 3175/1 a 3173/1 v k.ú. Horní Rokytnice (ostatní komunikace), úsek 
od čp. 92 (přibližovací vlek) k čp. 104 (Zalomený vlek)   

- Místní komunikace ppč. 3245/1 v k.ú. Horní Rokytnice (ostatní komunikace), úsek od 
bytovek čp. 573 v Horní Rokytnici k rozcestí „Ve vratech“ (pod Chatou Družba) 

- Místní komunikace ppč. 3328 v k.ú. Horní Rokytnice (ostatní koumunikace), úsek od rozcestí 
Na Vrších k rozcestí „Ve vratech“ (pod Chatou Družba)  

- Místní komunikace ppč. 3328 a 3018 v k.ú. Horní Rokytnice (ostatní komunikace), úsek od 
rozcestí Na Vrších směrem k hotelu Stráž v Jablonci nad Jizerou  

- Místní komunikace ppč. 978 v k.ú. Rokytno v Krkonoších (ostatní komunikace), úsek od čp. 
6 (Chata Tereza)  k Huťskému vodopádu 

- Místní komunikace ppč. 536/10, 1068 a 985/3 v k.ú. Rokytno v Krkonoších (ostatní 
komunikace), úsek od čp. 96 (Kobrovi) k Huťskému vodopádu  

- Místní komunikace ppč. 1019 v k.ú. Rokytno v Krkonoších (ostatní komunikace), úsek od čp. 
17 (Hotel Starý mlýn) k čp. 2 (Horská chata Dvoračky) 

- Místní komunikace ppč. 1292/5 v k.ú. Horní Rokytnice, ppč. 1002, 437/4,8,15, 1072/1,2,3,4 
v k.ú. Rokytno v Krkonoších, úsek od čp. 400 (Chata Družba) k čp. 44 (Chata 
Karborundum) 

- Místní komunikace ppč. 3274 v k.ú. Horní Rokytnice a 3031 v k.ú. Dolní Rokytnice (ostatní 
komunikace), úsek od křížku v Horní vsi (u čp. 16) k čp. 320 v Dolní Rokytnici.  

 
 

d) Zimní údržba chodníků a MK pro pěší 
 
Zimní údržbu chodníků a MK pro pěší zajišťují Drobné služby města. 
 
Zimní údržba chodníků a MK pro pěší bude zajišťována v tomto rozsahu. 

 
- chodník po jedné straně silnice II/294 v úseku od čp.143 DR (Drobné služby) – čp.5 DR 

(bývalé železářství)     350m 
- chodník po obou stranách II/294 v úseku čp.5 DR (bývalé železářství) – jídelnu Rotextile    

640m 
- chodník po jedné straně silnice II/294 v úseku od jídelny Rotextile – Horní náměstí 1650m 
- chodníky na všech autobusových zastávkách    
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- chodník betonárka – informační středisko Krnap – Horní ZŠ   155m 
- chodník Horní náměstí - ČSAD    92m 
- chodník podél I/14 ve Vilémově – 400 m 

 
 

9. Rozsah zimní údržby veřejných ploch 
 

Součástí zimní údržby je i úklid sněhu z dále vymezených veřejných ploch.  
 
a) Autobusové zastávky 
  

Plochy na kterých zajišťují zimní údržbu Drobné služby města : 
 
- autobusové zastávky „Vilémov“ v obou směrech   do 4 hodin po spadu 

 
Plochy na kterých zajišťuje zimní údržbu dodavatelská firma zajišťující ZÚK : 

 
- autobusové zastávky „U Kroupů“ ve všech směrech ( 4 )  do 4 hodin po spadu 
- autobusové zastávky „U Pily“ v obou směrech    do 4 hodin po spadu 
- autobusové zastávky  „U Koreje“ v obou směrech   do 4 hodin po spadu 
- autobusové zastávky  „Dolní náměstí“ v obou směrech  do 4 hodin po spadu 
- autobusové zastávky  „U A klubu“ v obou směrech   do 4 hodin po spadu 
- autobusová zastávka „U ČSAD“       do 4 hodin po spadu 
- autobusová zastávka „Paseky“       do 4 hodin po spadu 

 
b) Parkoviště, odstavné plochy 

 

Plochy na kterých zajišťují zimní údržbu Drobné služby města : 
- parkoviště Horní náměstí        do 4 hodin po spadu 
- parkoviště před horní samoobsluhou      do 4 hodin po spadu 
- parkoviště u Horní pošty podél II/294      do 4 hodin po spadu 
- parkovací a příjezdové plochy sídliště      do 12 hodin po spadu 
-        
Plochy na kterých zajišťuje zimní údržbu dodavatelská firma zajišťující ZÚK : 
 
- dolní náměstí včetně komunikace za KB     do 4 hodin po spadu 
- parkoviště MÚ vedle radnice        do 4 hodin po spadu 
- parkoviště u železářství         do 4 hodin po spadu 
- parkoviště u Muchů          do 4 hodin po spadu 
- parkoviště u Pata a Mata         do 4 hodin po spadu 
- odstavná plocha „u Skřiváčků“       do 12 hodin po spadu 
- odstavná plocha  „u Dobrmana“       do 12 hodin po spadu 
- parkoviště vedle jídelny Rotextile       do 12 hodin po spadu 
- otočka autobusu Františkov/Buřany      do 12 hodin po spadu 
- otočka pro svozová vozidla „pod Družbou“     do 12 hodin po spadu   

 
c) Ostatní plochy 
 
Plochy na kterých zajišťují zimní údržbu Drobné služby města : 

 

- plocha před hasičskou zbrojnicí       do 4 hodin po spadu 
- dvůr základní školy dolní Rokytnice       do 4 hodin po spadu 
- sběrný dvůr           do12 hodin po spadu  
Plochy na kterých zajišťuje zimní údržbu dodavatelská firma zajišťující ZÚK : 
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- plocha u sběrny papíru v HR        do 12 hodin po spadu  

 
 

d) Sběrná místa na separovaný odpad a pytle na odpad 
 
Zajišťují Drobné služby města. V časovém limitu do 12 hodin po spadu. 

 

- Vilémov u Elitexu 
- U Kroupů před ČOV 
- U požární zbrojnice Rokytnice 
- Dušánky 
- Sídliště 
- U Berlína 
- Za radnicí  
- U Starého mlýna 
- U Rokytky 
- U horní samoobsluhy 
- Františkov 
- U Eprony 
- U Vocta 

 
10. Schvalovací doložka 
 

Tento plán zimní údržby byl schválen Radou města dne 5.8.2019. 
 
 
 
 

           Starosta města 
         Ing. Petr Matyáš  
 
 


